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الثالثاء

واحد أبواللطف

«الصحة العاملية» عن 
«كورونا»: ال عودة للحياة 

الطبيعية قريبًا.

«الصحة»: حاالت الشفاء 
تتجاوز عدد اإلصابات 

بـ «كورونا» مجددًا.

   لم نستفد منكم غير 
اإلحباط!

  ودنا نستمر چذي عشان 
نخلص!

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

خالدة عبدالرزاق رزوقي: ٨٥ عاماـ  ت: ٩٩٠٨٦٢٢٦ـ  ٩٩٠٣٢٨٤٢ـ  شيعت.
رقية خالد السدرة، زوجة بدر ناصر احلربان: ٧٨ عاماـ  ت: ٩٩٧٩٩٧٠٠ 

ـ ٩٩٦٦٨٢٠٧ ـ شيعت.
خيرية علي درويش: ٧٧ عاما ـ ت: ٩٩٦٢٣٥٣٢ ـ شيعت.

خالد إبراهيم اخلريف الناشي: ٨٤ عاما ـ ت: ٩٧٩٠٠٤٢٦ ـ ٥٥٢٥٠٢٢٦ 
ـ شيع.

راشد أحمد الرويشد: ٩٠ عاما ـ ت: ٩٩٧٤٧٩٦٧ ـ شيع.
داليا خالد حمد الرجيب: ٣٩ عاماـ  ت: ٥٥٥٥٩٠٦٧ـ  ٩٤٠٤٤٤٤٤ـ  شيعت.

سيف مبارك عومير العازمي: ٨٩ عاما ـ ت: ٦٦٧٩٩٧٧٠ ـ شيع.
هنوف عابر سوعان، أرملة صالح علي محارب العنزي: ٧٤ عاما ـ ت: 

٦٦٣٣٤٧٩٧ ـ ٦٠٩١٤٦٤٠ ـ شيعت.
عبداهللا العيسى اخلالد: ٨٤ عاما ـ ت: ٩٩٧٨٠٠٩٧ ـ شيع.

نوير مسلم منصور املطيري، أرملة عبداهللا محده فراج املطيرات: ٨٢ عاما ـ 
ت: ٩٤٩٦٤٦٥٠ ـ شيعت.

أبعد من الكلمات
«أسميتها كيكي بيري ألنها ترفسني كثيرا»

املغنية األميركية كيتي بيري تصف 
حال جنينها األنثى الذي اقترب 

موعد والدته.

«حان الوقت لنترجم النوايا الحسنة إلى 
مؤسسات وقوانين لحماية المستضعفين»
املمثلة األميركية أجنلينا چولي 
تدعــو الســتئصال العنصرية 

املنهجية من املجتمع األميركي.

«طريقة الواليات المتحدة في التعامل 
مع الجائحة تليق بدولة فاشلة ال بدولة 

قائدة للعالم»
اجلراح األميركي فيفك مورثي.

«تبّن هواية جديدة لحياتك»
املغنية الكولومبية اللبنانية شاكيرا 
تشارك صورة لها مع لوح تزلج 

على األسفلت.

٣:٢٤الفجر
٤:٥٨الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٥٠املغرب
٨:٢٠العشاء

العظمى: ٤٥ - الصغرى: ٣٠

أعلى مد: ٠٦:١٢ ص ـ ٠٦:٢٩ م
أدنى جزر: ١٢:٢٣ ظ

املهام ومراحل اإلطالق.. وفريق عمل من كوادر إماراتية شابة
استعرض مدير مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ 
«مســبار األمل»، عمران شــرف أمس  مراحل إطالق 
ومهام املســبار اإلماراتي، الذي ميثل أول مهمة عربية 
إلى كوكب املريخ. وقال عمران شرف في مؤمتر عبر 
الفيديو، قبيل يومني من إطالق املسبار من اليابان، إنه 
بعد فصل احملرك سيتم فصل اللوحات الشمسية عن 
املســبار، وبعد نحــو ٢٠ - ٣٠ دقيقة من ذلك، يتوقع 
احلصول على إشارة من املسبار. وأضاف أن «مسبار 
األمل» سيرسل أول صور في الرحلة، بعد ٢٨ يوما من 
انطالقها، الفتا إلى أن ذلك التقدير جاء بعد دراسات مت 
إجراؤها. وسينطلق مسبار األمل، عند الساعة ٥:٥١:٢٧ 
صباحا بتوقيت اليابان (٠٠:٥١:٢٧ بعد منتصف الليل 
بتوقيت اإلمارات) (٢٠:٥١ ت غ)، يوم األربعاء املوافق ١٥ 

يوليو ٢٠٢٠، من «مركز تانيغاشيما الفضائي» في اليابان.
وأعرب شرف عن شكره للحكومة اليابانية واملعامل 
في تانيغاشيما، وكل الذين ساهموا في إجناز املشروع، 
كما أشار إلى أنه كانت هناك بعض التحديات في نقل 
املعدات اخلاصة باملشروع، في ظل الظروف احلالية التي 

يعيشها العالم بسبب أزمة ڤيروس كورونا.
وقال: «إن الهدف األساسي من املسبار هو حتفيز 
الشباب اإلماراتي والعربي، واملساهمة في إحداث تقدم 

علمي وتكنولوجي يساعدنا في حياتنا اليومية».
ويتولى قيادة التجهيزات واالختبارات فريق عمل 
«مسبار األمل» املكون من كوادر إماراتية شابة، بالتعاون 
مع الشركاء اإلستراتيجيني والعلميني ملشروع اإلمارات 

الستكشاف املريخ.

قرأ لي األخ صالح الرشيدي قصيدة في ديواني 
بعنوان «للشعر صوت» تتحدث عن خالي املرحوم 
محمد املهنا والد األخ ثابت املهنا محافظ العاصمة 
السابق، بعنوان «بابا عود»، حني حملني على كتفه 
ملدة شهر وأنا بالثاني عشر من العمر، وكنت مصابا 
مبرض احلصبة إلى املستشــفى األميركي لتلقي 
العالج، فهزته هذه القصيدة فكتب لي قصيدة رقيقة 
مملوءة باملعاني اجلميلة التي كانت سائدة في ذلك 

الزمان، وكان هذا الرد على قصيدته.
أنشرها للقراء الكرام ألنقلهم الى بعض التفاؤل 
في زمن «الكورونا»، راجيا املولى القدير ان يغير 

سوء حالنا بحسن حاله واهللا قادر على أمره.
أهًال مبــن وافاني بحلو األشــعار

أهًال مبــن عمه(١) أميــر القصايد
شعر النبط بالعاده ما اكتب اشعار

بس الزم أكتب بعد مدح الرشــايد
مشــكور يا (صالح) على ما تكّرمت

عن (بابا عود)(٢) وفزعته بالشدايد
مأجور يوم شــالني فوق االكتاف

ما ضــاق صدره أو ســمعتهيزايد
راحوا الرجال اللي اصدقوا مثل ما قلت

بحدايد يســتبدلونه  ما  والذهب 
اهللا على وقــت مضى وذيك االيام

والعوايد وقفاتهــم  علــى  اهللا 
الكويت وّالدة بها شــعب ورجال

خالد دور  تاريخهم  لهم  ســّجل 
جعله وجعل كل املسلمني ناجني

في يوم غيــر الصج ماهــو بفايد
يا اهللا يــا غافر ذنــوب املنيبني 

تعرف نواياهــم وخافي املقاصد
يا من على العرش استوى بالسموات

حتفــظ بلدنا من شــرور املكايد
ويحفظ لنا كل الشــباب الغيورين

فــي كل موقع بالبلــد واملراصد
هذا األمل في عيال ديرتنا االبطال

والــكل منهم فــي مجاله يجاهد
وتزيل هالغّمــه عن الناس باحلال

هّم (الكورونا) اللي على الناس صاعد
يحصد بأرواح البشــر دون متييز

وللحني ماشــافوا لقاح يســاعد
كل الــذي قالوه كمــام وكفوف

والكل عــن خوياه نفســه يباعد
ويغسل ايديه مرات ومرات باليوم

وحتى بيــوم العيد مابــه يعايد
واهللا ابتلينا يا ربع مــن هاالخبار

كل يوم مجموعــه حتط باملصايد
ما ندري هذا صــج او هذا تدليس

يا ريت نســمع عنــه راي محايد
قالوا (الكرونا) هذا من صنعة الصني

و(ترامب) يزعم انــه للصني صايد
يكفي العالم مــا يعاني من امراض 

ما ينقصه كل يــوم من هاحملاصد
اهللا بصير في عباده املســاكني

ما بيدهم حيلة ســوى ما نشاهد
وردوا اللقاح إن كان موجود بالسوق

وان شاء اهللا غير الشفا ماهو وارد 
إحنا سياســتنا مع الــكل ميزان

مــا نتبــع نهــج بليــا فوايد
وحنا وســاطتنا وســاطة محبني

نســعى لرأب الصدع بني االماجد
وحرب الفســاد تلوح منها عالمات

إن أثمرت مســتقبل الديره واعد
في وقت صار النفط أرخص من املاي

وفي زمن قّلت فــي البالد املوارد
والرزق ماهو بالغنــى وكثرة املال

بل في التزام احلق حسب القواعد بل
والوطن ال يبنــي على القيل والقال

بالعمــل واملرجله والســواعد
وسالمي لكل من عشق هذه الدار

شاهد خير  وربنا  فعله  وشــاهدنا 
يا (بو بشــاير)(٣) بكره يتغير احلال

وننعــم بديرتنا علــى راٍي واحد

الهوامش
(١) مرشد سعد البذال الرشيدي شاعر نبطي كويتي 
واملعروف شعبيا بشاعر اجليلني، ويعد من أبرز 

شعراء األدب الشعبي في اخلليج.
(٢) بابا عود: كناية عن خالي املرحوم محمد املهنا/ 
والد الفريق ثابت املهنا محافظ العاصمة السابق، 
وهو يشــير إلى قصيدة كتبتها عنه بعنوان «بابا 

عود» منشورة بديوان «للشعر صوت».
(٣) بو بشاير : صالح البذال.

جواب 
قصيدة 

البذال
علي املتروك

10أمنية

11آراء

«األمل» اإلماراتي.. أول مسبار عربي إلى املريخ ينطلق مساء اليوم
إلى كوكــب املريخ ينطلق 
مســاء اليوم، وحتديــداً بعد 
منتصف ليل الثالثاء/األربعاء 
بقليــل، «مســبار األمــل»، 
املسبار اإلماراتي الذي صمم 
في مركــز محمد بن راشــد 
للفضــاء في إطار مشــروع 
اإلمارات الستكشاف املريخ.

وهذا هو أول مسبار عربي 
إلــى املريــخ، وأول مســبار 
يدرس مناخ هذا الكوكب على 
مدار اليوم والفصول ليكون 
مبنزلــة أول مرصــد جوي 
للكوكب األحمر، فاملهمات التي 
سبقته اكتفت بأخذ لقطات 

ثابتة في أوقات محددة.
هــي  االنطــالق  نقطــة 
احملطة الفضائية في جزيرة 
تانيغاشــيما في اليابان التي 
وصلها من دبي بعد رحلة ألكثر 
من ٨٣ ساعة برا وجوا وبحرا 
حتدت كل الصعوبات الناجمة 

عن تفشي ڤيروس كورونا.
رحلة ٧ أشهر

ســيجتاز «مسبار األمل» 
مسافة ٤٩٣ مليون كيلومتر 
يستمد خاللها الطاقة بواسطة 
ألواح شمسية، ويحدد موقعه 
واجتاهاته عبر جهاز تعقب 
النجوم، وســيقطع مســافة 
تستغرق ٧ أشهر قبل الوصول 
إلى الهدف «املريخ» واملتوقع 
في فبراير ٢٠٢١، وســيبقى 
هناك سنتني هما مبنزلة سنة 
مريخية، فاملريخ يدور حول 
الشمس كل ٦٨٧ يوما أرضيا، 
وستكون مهمة املسبار رصد 
الغالف اجلــوي واملناخ في 
املريــخ، حيــث ســيبدأ بعد 
الوصــول في رســم صورة 
واضحة وشاملة عن طبقات 
الغالف اجلوي للمريخ ورصد 
الظواهر اجلويــة وتغيرات 

اللتقاط صور ملونة عالية 
الدقــة، واملقيــاس الطيفــي 
البنفسجية  باألشــعة فوق 
لقياس األكسجني وأول أكسيد 
الكربون والهيدروجني، كما 
يحمل املسبار معه املقياس 
الطيفــي باألشــعة حتــت 

متوافــرة للمراكــز العلمية 
والبحثية في العالم، لدراسة 
أعمق لطبقات الغالف اجلوي 
للمريخ وأسباب فقدان غازي 
الهيدروجني واألكسجني منها 
املناخية  التغيرات  ودراسة 
وعالقتها بتآكل سطح املريخ 

الذي كان أحد أسباب اختفاء 
املاء السائل عنه. وتعد دولة 
املتحدة  العربيــة  اإلمــارات 
التي تقــف وراء هــذا األمل 
املتجســد في مسبار واحدة 
مــن بــني ٩ دول فقط تعمل 
على استكشاف كوكب املريخ.

احلمــراء لقيــاس درجــات 
احلــرارة واجلليــد وبخــار 
املــاء والغبار فــي اجلو. أما 
هدف مسبار األمل فهو دراسة 
الغــالف اجلــوي للمريــخ 
وأســباب تآكله، وســتكون 
التي ســيجمعها  البيانــات 

سيجتاز ٤٩٣ مليون كيلومتر في الفضاء يستمد خاللها الطاقة بواسطة ألواح شمسية ويحدد موقعه واجتاهاته عبر جهاز تعّقب النجوم

(أ.ف.پ) مسبار األمل بعد انتهاء العمل فيهمتابعة من غرفة التحكم للمهمة في مركز محمد بن راشد للفضاء 

درجات احلرارة على سطح 
الكوكب.

٣ أجهزة علمية

لتحقيق هذه الغاية يحمل 
املســبار ٣ أجهــزة علميــة، 
كاميرا رقمية ذاتية التحكم 

جانب من العمل على املسبار في اإلمارات

ملشاهدة الڤيديو


